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 چكيده

 مزرعهشرایط  در زیتون رقم سویالناساله  11درختان پومولوژیکي و عملکردی های ویژگيبر  چمالفواصل آبیاری و منظور بررسي اثر بهاین پژوهش 
هاای  پایه بلوك در قالب طرحاجرا گردید. آزمایشي به صورت فاکتوریل  1394در ایستگاه تحقیقات زیتون داالهو واقع در استان کرمانشاه در سال زراعي

، شش )شاهد( و ده روزه بود و فاکتور دوم آزمایش شامل سه یش شامل فواصل آبیاری به صورت سهول آزمااجرا شد. فاکتور اتکرار  سه در کامل تصادفي
 صفاتبر زیتون رقم سویالنا در شرایط مزرعه برخي  چمالفواصل آبیاری و منظور تعیین اثر هببود.  )شاهد( پلي اتیلن، کاه و کلش و بدون مالچ سطح مالچ

درصد رطوبت میوه، وزن تر و خشک گوشت، درصد ماده خشک، نسبت وزن خشک گوشات   مله وزن و ابعاد میوه و هسته،پومولوژیکي و عملکردی از ج
گرفت و مقایسه  مورد تجزیه و تحلیل قرار  SASهای آماری با استفاده از نرم افزارسپس داده به هسته و عملکرد میوه در درخت و در هکتار ثبت گردید.

داری وجود معنيتفاوت  گیری شدهصفات اندازهی مختلف دور آبیاری و مالچ از نظر هاتیماربین نتایج نشان داد که،  روش دانکن انجام شد.ها به میانگین
ود. با که بیشترین میزان وزن میوه، وزن تر و خشک گوشت، عملکرد میوه در درخت و هکتار مربوط به تیمار مالچ و دور آبیاری سه روزه بطوریداشت. به

مالچ وزن میوه، وزن تر و خشاک   کاربرد باافزایش فواصل آبیاری وزن میوه، وزن تر و خشک گوشت، عملکرد میوه در درخت و هکتار کاهش یافت ولي 
های کاه و کلش و نیز توان با استفاده از مالچميبر این اساس  .افتی شیط بدون مالچ افزایشرا با سهیمقا گوشت و نیز عملکرد میوه در درخت و هکتار در

 جویي کرد.اتیلن دور آبیاری را بدون صدمه به درختان زیتون افزایش داد و از این طریق در مصرف آب آبیاری باغات زیتون صرفهپلي

 
 های میوهوِیژگي، چمال، عملکرد زیتون،دور آبیاری،  هاي كليدي:واژه

 

   1 مقدمه

بز و بومي شرایط درختي همیشه س (.Olea europaea L) زیتون
باشاد. شارایط آب و   آب و هوایي مدیترانه در نواحي نیمه خشاک ماي  

هوایي مدیترانه با بارندگي کم، گرمای زیاد و میزان تشعشعات بااال در  
داری بار  شود. شرایط محیطي اثر معناي طول فصل رشد مشخص مي

 . (25میزان رشد، فیزیولوژی و عملکرد در گیاهان دارد )
باشاد کاه هار    های غیرزنده ميترین تنشاز مهم خشکسالي یکي

و باه  به محصوالت زراعي و باغي در جهاان   زیادیهای ساله خسارت
ایران که به عنوان کشوری خشک و نیماه خشاک محساوب     ویژه در
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برای توسعه کشت زیتاون یکاي از مهمتارین     .نمایدوارد مي ،گرددمي
باشد. با توجه به خطار  ميباغات زیتون مین آب مورد نیاز أمسائل آن ت

هاای  چند سال اخیر، اتخاذ روش درویژه هجدی خشکي و کمبود آب ب
 کاه تعیاین   ضاروری اسات  برداری بهینه از منابع آبي مناسب در بهره

های ه( و تنظیم کنند6(، استفاده از مالچ )22) های بحراني آبیاریزمان
 .باشدجویي در مصرف آب ميههای صرفاز روش (9رشد )

باا   میوه و عملکارد میزان رشد رقم آربکین  در درختان بالغ زیتون
های مختلاف  پژوهش .(25) یابدافزایش میزان آب آبیاری افزایش مي

نشان داده است که در زیتون با افزایش میزان آب آبیاری اندازه میوه و 
یابد و آبیاری روی تشکیل میاوه و  خطي افزایش مي وزن میوه به طور

در (. 21ثیر دارد )أظاهری میوه )طول، قطر و وزن میوه( تا های ویژگي
، 15 آبیاری در رقم آربکین، با اعمال هفت تیمار آبیااری  اثراتبررسي 

در طاول فصال   درصد تبخیار و تعار ،    107و  89، 71، 57، 40، 25
که با افزایش میازان آب آبیااری، انادازه میاوه و     مشاهده گردید  رشد،

  . (5) یافتوزن میوه افزایش 
افزایش کارایي جذب آب و  استفاده از مالچ در باغات زیتون، باعث
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بهبود وضعیت آب درخت زیتون در مقایسه با تیمارهاای بادون ماالچ    
درصاد   70تاا   40(. در مناطق خشک و نیمه خشک تقریبا 8) گرددمي

تاوان باا   از هدر روی آب از سطح خاك در اثار تبخیار باوده کاه ماي     
ز آن جلوگیری نمود و در اختیار گیاه قرار داد. استفاده استفاده از مالچ ا
شود که میزان تبخیر از خااك کام شاده و ایان امار      از مالچ سبب مي

های پالستیکي در مالچ .(14و  7(د گردباعث کاهش تکرار آبیاری مي
ثر ماي ؤنگهداری رطوبت خاك، در افزایش میزان رشد و عملکارد ما  

آیي مصارف آب و بهباود کیفیات میاوه     ( و باعث افزایش کار3باشند )
باعاث افازایش کاارآیي     استفاده از مالچ در باغات هلاو  .(30) شوندمي

 (.33مصرف آب گردید )

روز باه  نه توان با تغییر دور آبیاری از اتیلن مياستفاده از مالچ پلي
جاویي در مصارف آب مقادار    ضمن صارفه  گوجه فرنگيروز در  یازده

مالچ(. استفاده از 18) ن قابل توجهي افزایش دادعملکرد را نیز به میزا
های هرز، حفا   باعث تعدیل دمای خاك، کاهش رشد علف های آلي

د شوميرطوبت موجود در خاك، کاهش آبیاری و نیز کاهش تنش آبي 
 .(31و  15) ثیر نداردولي بر روی مقدار اکسیژن خاك تأ

از کشور باه  به دلیل وجود شرایط مستعد برای پرورش زیتون و نی
تولید روغن، این محصول از نظر اقتصادی اهمیت زیاادی دارد. بارای   

مین آب ماورد نیااز   أزیتون یکي از مهمترین مسائل آن تتوسعه کشت 
عالوه بار  در باغات بارده زیتون باشد. در این راستا آبیاری درختان مي

ریق از طنیز ها ، خاصیت مالچشتهآبیاری اهمیت دا فواصلاینکه تعیین 
کاهش تبخیر از سطح خاك در بهینه نمودن مصرف آب در شرایط کم 

لذا هدف از اجرای این پژوهش اساتفاده از  باشد. دارای اهمیت ميآبي 
های مختلف به منظور افزایش دور آبیاری جهت کااهش مصارف   مالچ

 آب در باغات بارده زیتون بود.
 

 هامواد و روش

پومولاوژیکي و  بر خصوصیات  به منظور اثر فواصل آبیاری و مالچ
در ایستگاه تحقیقات زیتاون   پژوهشاین زیتون رقم سویالنا،  عملکرد

ذهاب انجام گرفت. ایان منطقاه دارای طاول    داالهو شهرستان سرپل
درجه و  34دقیقه شرقي و عرض جغرافیائي  51درجه و  45جغرافیائي 

 کاه  باشاد متر مي 570دقیقه شمالي است. ارتفاع آن از سطح دریا  30
برخي از پارامترهای شرایط آب و هوایي منطقه در طي دوره آزماایش  

 مي باشد. 3به شرح جدول
رقم ساویالنا   یازده ساله زیتونمواد آزمایشي این تحقیق درختان 

کشت شاده بودناد و بارای هار واحاد       5×5بود که درختان به فاصله 
واصال  فبادین منظاور اثار     آزمایشي چهار درخت در نظر گرفتاه شاد.  

رقام  زیتاون   پومولاوژیکي و عملکارد  خصوصایات  ماالچ بار   آبیاری و 
  .مورد بررسي قرار گرفتسویالنا 

در قالاب طارح پایاه     فاکتوریال آزماایش   این پژوهش به صورت

و دو فااکتور )فواصال آبیااری و     تکرار سهبا  های کامل تصادفيبلوك
 ری ساه دور آبیاا  سطح سهمختلف آبیاری در فواصل  مالچ( انجام شد.

تااا  اردیبهشات از  هروز دور آبیااری ده و  هروزشاش   دور آبیااری  ،هروز
بدون  و کاه و کلش، پلي اتیلنمالچ  سطح سهفاکتور مالچ درو ماه مهر
روز یکبار  ششر این تحقیق فاصله به انجام رسید. د در سه تکرار مالچ

 فواصال و اثرات  شددر نظرگرفته  آبیاری و بدون مالچ به عنوان شاهد
پومولاوژیکي و  گیاری صافات   ماالچ بوسایله انادازه   و مختلف آبیااری  

  میوه صورت گرفت. عملکرد
های هرز به صورت مکانیکي و شایمیایي صاورت   مبارزه با علف 

ها با گردید و روی ردیف ها با تراکتور شخمکه بین ردیفگرفت طوری
 .شاد  پاشاي در هزار سم دو )پاراکوات( با غلظت کش گراماکسونعلف

ایساتگاه ساینوپتیک سارپل    هواشناساي  های روزانهاز دادهبا استفاده 
 EToو بااا اسااتفاده از معادلااه پاانمن مانتیااث )ناارم افاازار    ذهاااب

calculator  تبخیاار و تعاار  بااالقوه و نیاااز آبااي درختااان از اوایاال ،)
اردیبهشت ماه زمان توقف بارندگي تا اوایال آباان مااه زماان شاروع      

 ایقطاره ( و آبیاری به روش 11و  10( گردیدمجدد بارندگي محاسبه 
 و 1 کیفیت خاك و آب آبیاری به ترتیب به شرح جادول  انجام گرفت.

اتیلن شفاف معمولي و به مساحت ساه متار مرباع و    بود. نایلون پلي 2
مالچ کاه و کلش باه مسااحت ساه متار مرباع و باه ضاخامت چهاار         

  متر برای هر درخت در نظر گرفته شد.سانتي

هاای ارزیاابي و تماایز    ت پومولوژیکي با اساتفاده از شااخص  صفا
هاای  شد. به منظور ثبت اطالعات مربوط به ویژگي گیریاندازهزیتون 
هسته و عملکرد میوه، برداشت میوه در پایاان دوره آزماایش در    ،میوه

 از پاس گیاری وزن و ابعااد میاوه    مهرماه صورت گرفت. جهت اندازه

وزن میاوه باا    واحاد آزمایشاي،   هار  از میاوه  چهال  تصادفي جداسازی
گیاری  کاولیس دیجیتاال انادازه    با ترازوی دیجیتال، طول و قطر میوه

گیاری صافات   به منظاور انادازه   .شد میانگین گرفته هاداده از و گردید
و باه  جادا  هاا میاوه  وهساته  گوشت وزن تر و خشک گوشت و هسته،

. ساپس  گردیاد  توزین تر هسته وزن و وزن ترگوشت به عنوان ترتیب
 قارار  ساعت 48 مدت به درآون گراددرجه سانتي 80 دمای در هانمونه

 آماد  بدسات  آنهاا  خشاک  وزن مذکور مدت گذشت از پس. شدند داده
(12). 

)نسخه  SASنرم افزار استفاده از تجزیه واریانس با و آماری  آنالیز
چناد   با استفاده از آزماون ها و مقایسه میانگینکارولینای شمالي(  1/9

  .شددانکن انجام ای دامنه

 

 و بحث نتايج

اثر فواصل آبیاری و مالچ بر وزن میاوه، وزن   ميوه: هايويژگی
دار شد اماا اثار متقابال    در سطح یک درصد معني تر و خشک گوشت

ی هاا تیماار بین  هااساس جدول مقایسه میانگین بردار نشد. آنها معني
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وزن تار و خشاک گوشات    وزن میاوه،  صافات  فواصل آبیاری از نظر 
نشاان  جادول  ایان   نتاایج  .(4 )جادول  داشتداری وجود معنيتفاوت 
 ثیر تیمار آبیاری بر وزن میوه، وزن تار و خشاک گوشات   أدهدکه تمي
بوده است. تیمار آبیاری سه روزه باعث افزایش وزن میاوه،   داریمعني

وزن تر و خشک گوشت درختان زیتون رقم ساویالنا گردیاد و تیماار    
اری ده روزه باعث کاهش وزن میوه، وزن تر و خشک گوشت میوه آبی

 .(4 درختان مورد آزمایش گردید )جدول

 
و  )آزمايشگاه خاك شناسی مركز تحقيقات ذهابزيتون سرپلتحقيقات آزمايش در ايستگاه مشخصات فيزيكی و شيميايی خاك محل  -1 جدول

 (كرمانشاه كشاورزيآموزش 
Table 1- The physical and chemical characteristics of the soil in the Srpl¬Zhab Olive Station (Kermanshah Laboratory of 

Soil Science, Agricultural Research and Education Center) 

 نمونه
Sample 

 عمق خاك

Soil 

depth 

(cm) 

 Siltسیلت

(%) 
 Sandشن

(%) 

 پتاسیم قابل جذب

Absorbable 

potassium 
(ppm) 

فسفر قابل 
 Absorbableجذب

phosphorus 

(ppm) 

 ازت کل

Total 

nitrogen 
(%) 

 کربن آلي

Organic 
Carbon 

(%) 

کربنات 
 3oCCaکلسیم

(%) 

 اسیدیته

PH 

1 30-0 44 24 322 11.82 0.18 1.94 33 7.31 

2 60-30 37 27 101 6.3 0.06 1.21 35 7.49 

 
 (كرمانشاه كشاورزيو آموزش  خاك شناسی مركز تحقيقات محل آزمايش )آزمايشگاه آبمشخصات  -2 جدول

Table 2 - Water characteristics of experiment (Kermanshah Laboratory of Soil Science, Agricultural Research and Education 

Center) 
 شوري
EC 

(ds/m) 

 كربنات

3Co 
(meq/l) 

 بی كربنات
2Co 

(meq/l) 

 كلر
Cl 

(meq/l) 

 سولفات
4So 

(meq/l) 

 كلسيم
Ca 

(meq/l) 

 سديم
Na 

(meq/l) 

 اسيديته
PH 

551 0 4.59 0.31 1.89 6.61 0.19 7.29 

 
 (1394)سال  ذهابسرپلميانگين ماهانه ميزان درجه حرارت، رطوبت نسبی، تبخير و بارندگی،  -3 جدول

Table 3- Mean monthly temperature, relative humidity, evaporation and rainfall, Srple¬Zhab (1394) 
 ماه

Month 
 دما

Temperature  
(°C) 

 رطوبت نسبی
Relative humidity 

 (%) 

 تبخير ماهانه
Monthly evaporation 

 (mm) 

 بارندگی ماهانه
Monthly rainfall 

 (mm) 
 اردیبهشت

May 

23.40 33 244.40 3.70 

 خرداد
June 

30.30 22 353.10 0 

 تیر
July 

33.20 21 391.30 0 

 مرداد
August 

35.10 21 435.20 0 

 شهریور
September 

31.30 26 356.70 0.10 

 مهر
October 

25 36 200.70 1.90 

 
ماالچ   تیماار  بین هامقایسه میانگین (4) جدولهای دادهبر اساس 

وزن  صافات ،کاه و کلش و بدون ماالچ( از نظار   اتیلنسطح پلي سهدر)
. باه داری وجاود داشات  اختالف معني ،میوه، وزن تر و خشک گوشت

وزن صافات   باعاث افازایش   کااه و کلاش  که تیمار پلي اتیلن وطوری

 باین میوه، وزن تر و خشک گوشت گردیاد. نتاایج نشاان داد کاه در     
داری معناي  گیری شده تفااوت های مختلف از لحاظ صفات اندازهمالچ
تر و خشک  که مالچ باعث افزایش وزن میوه، وزنطوریدارد بهوجود 

گوشت میوه نسبت به بقیه تیمارها گردیده اسات گار چاه باین ماالچ      
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وجاود نداشات و در یاک     داریمعناي اتیلن و کاه وکلش اخاتالف  پلي
 کالس قرار گرفتند.

ابعاد میوه و درصد رطوبت میوه تحت تاثیر دورآبیاری، مالچ، اثرات 
 دارگردید.متقابل دورآبیاری در مالچ در سطح احتمال یک درصد معني

ابعااد میاوه و درصاد رطوبات میاوه      در بین تیمارهای مختلف، از نظر 
یشترین مقدار مربوط به دورآبیاری سه روزه همراه با ماالچ وکمتارین   

 (. 8 باشد )جدوليمقدار مربوط به دورآبیاری ده روزه و بدون مالچ م

رقم  زيتون نسبت گوشت به هسته ماده خشک و درصدو خشک گوشت،  وزن ميوه، وزن تر بر فواصل آبياري اثر مقايسه ميانگين  -4 جدول

 سويالنا
Table 4- Mean comparison effect of Irrigation interval on traits of Fruit Weight, Pulp Fresh and Dry Weight, Dry matterand 

Pulp/Pit ratio of olive cv. Sevillana 
 دور آبياري
Irrigation 

interval 

 Fruitوزن ميوه 

Weight (g) 

 وزن تر گوشت

Pulp Fresh Weight 

(g) 

 وزن خشک گوشت 

Pulp Dry Weight 

(g) 

 درصد ماده خشک 
Dry matter 

(%) 

 نسبت گوشت به هسته 

Pulp/Pit ratio 
 (%) 

 سه روزه
3 days interval 

4.07a 3.14a 0.60a 27.16c 1.02a 

 شش روزه
6 days interval 

3.27b 2.48b 0.49b 29.43b 0.98a 

 ده روزه
10 days interval 

2.92c 2.24c 0.39c 34.14a 0.92a 

 داری نیستندای دانکن دارای تفاوت معنيآزمون چند دامنه درصد 5در سطح  در هر صفت، های دارای حروف یکسانمیانگین
Means having the same letter in traits are not significantly different by Duncan’s multiple range test at 5% 

 

اثر فواصل آبیاری و مالچ بر طاول و قطار    :هاي هستهويژگی
دار دار شد اما اثار متقابال آنهاا معناي    هسته در سطح یک درصد معني

متار  ساانتي  20/1فواصل آبیاری، فاصله آبیاری سه روزه باا  بین نشد. 
داری را با ساایر  ف معنيمقدار طول هسته را داشت که اختال بیشترین

 12/1تیمارهای فواصل آبیاری داشت و کمتارین مقادار باا میاانگین     
متر در تیمار ده روزه آبیاری مشااهده شاد از نظار قطار هساته      سانتي

که فواصل آبیاری سه و شش روزه در یک کالس قرار گرفتند در حالي
 (.5 )جادول  تیمار ده روزه آبیاری باعاث کااهش قطار هساته گردیاد     

معناي  سه سطح مالچ از نظر طول و قطر هسته تفااوت بین همچنین 
که ماالچ پلاي اتایلن و کااه و کلاش باعاث       طوریدارد بهداری وجود 

 (.7 )جدول افزایش مقدار طول و قطر هسته گردید
در این پژوهش افزایش دور آبیاری، باعث کااهش طاول و قطار    

طرفاي ماالچ    (. از5 هسته درختان زیتون مورد آزماایش شاد )جادول   
(. وزن تار و  7 باعث افزایش مقدار طول و قطر هسته گردیاد )جادول  

آبیاری در  ثیر دورآبیاری، مالچ، اثرات متقابل دورأخشک هسته تحت ت
دارگردیاد. در باین تیمارهاای    مالچ در سطح احتمال یک درصد معناي 

 مختلف، از نظر وزن تر و خشک هسته بیشترین مقادارمربوط باه دور  
ه روزه و مالچ وکمترین مقدار مربوط به دور آبیاری ده روزه و آبیاری س

 (.8 بدون مالچ بود )جدول

 
 زيتون رقم سويالنابر طول و قطر هسته، عملكرد در درخت و هكتار فواصل آبيارياثر مقايسه ميانگين  -5 جدول

Table 5- Mean comparison effect of Irrigation interval on traits of Pit Length and Diameter, Fruit Yield per tree and hectar 
of olive cv. Sevillana 

 دور آبياري
Irrigation interval 

 طول هسته 
Pit Length  

(cm) 

 قطر هسته 
Pit Diameter  

(cm) 

 عملكرد در درخت 
Fruit Yield 
 (kg/ tree) 

 عملكرد در هكتار
Fruit Yield 
 (kg/ hectar) 

 سه روزه
3 days interval 

1.20a 0.75a 39.43a 15774.20a 

 شش روزه
6 days interval 

1.17b 0.74a 33.48b 13395.10b 

 ده روزه
10 days interval 

1.11c 0.67b 28.20c 11280.00c 

 تندسداری نیای دانکن دارای تفاوت معنيآزمون چند دامنهدرصد  5در سطح  در هر صفت، های دارای حروف یکسانمیانگین
Means having the same letter in traits are not significantly different by Duncan’s multiple range test at 5% 
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 نسبت گوشت به هسته ماده خشک و درصد وزن ميوه، وزن تر و خشک گوشت، برمالچ اثر مقايسه ميانگين  -6 جدول

Table 6- Mean comparison effect of mulch on traits of fruit weight, pulp fresh and dry weight, dry matter and Pulp/Pit ratio 

of olive cv. Sevillana 
 مالچ

Mulch 
 وزن ميوه 

Fruit 

Weight (g) 

 وزن تر گوشت

Pulp Fresh 

Weight  
(g) 

وزن خشک 

 گوشت 

Pulp Dry 

Weight  
(g) 

 ماده خشک
Dry matter  

(%) 

  نسبت گوشت به هسته
Pulp/Pit ratio 

 (%) 

 اتیلنپلي
Polyethylene 

3.88a 2.99a 0.55a 25.71b 0.97a 

 کاه و کلش
Organic materials 

3.78a 2.91a 0.54a 25.88b 0.97a 

 بدون مالچ
Control 

2.61b 1.97b 0.39b 39.13a 0.97a 

 داری نیستندای دانکن دارای تفاوت معنيهآزمون چند دامندرصد  5در سطح  در هر صفت، های دارای حروف یکسانمیانگین
Means having the same letter in traits are not significantly different by Duncan’s multiple range test at 5% 

 

 زيتون رقم سويالنابر طول و قطر هسته، درصد گوشت، عملكرد در درخت و هكتارمالچ اثر مقايسه ميانگين  -7 جدول
Table 7- Mean comparison effect of mulch on traits of Pit length and diameter, fruit yield per tree and hectar of olive cv. 

Sevillana 

 مالچ
Mulch 

 طول هسته 
Pit Length  

(cm) 

 قطر هسته
Pit Diameter  

(cm) 

 عملكرد در درخت 
Fruit Yield 
 (kg/ tree) 

 عملكرد در هكتار 
Fruit Yield 
 (kg/ hectar) 

 اتیلنپلي
Polyethylene 

1.27a 0.77a 36.64a 14658.20a 

 کاه و کلش
Organic materials 

1.25a 0.76a 35.54a 14218.20a 

 بدون مالچ
Control 

0.97b 0.61b 28.93b 11572.90b 

 داری نیستندانکن دارای تفاوت معنيای دآزمون چند دامنهدرصد 5در سطح  در هر صفت، های دارای حروف یکسانمیانگین
Means having the same letter in traits are not significantly different by Duncan’s multiple range test at 5% 

 

عملکارد میاوه در   اثر فواصل آبیاری و ماالچ بار    :عملكرد ميوه
نهاا  دار شد اما اثار متقابال آ  در سطح یک درصد معني درخت و هکتار

فواصال آبیااری، فاصاله آبیااری ساه روزه باعاث       باین  دار نشد. معني
افزایش عملکرد میوه در درخت و هکتار گردید و تیمار ده روزه آبیاری 

همچنین  (.5 باعث کاهش عملکرد میوه در درخت و هکتار شد )جدول
تیمارهای مالچي، مالچ کاه و کلش و پلاي اتایلن باعاث افازایش     بین 

ر درخت و هکتار گردیدند و در یک کالس قرار گرفتند عملکرد میوه د
 (.7 )جدول
، صفات وزن میاوه،  توجه به نتایج بدست آمده از جدول مربوطهبا 

وزن تر و خشک گوشت میوه، طول و قطار هساته و میازان عملکارد     
میوه با میزان آب آبیاری ارتباط داشته و این افازایش در میازان رشاد    

هاا  آب کافي جهات رشاد و تقسایم سالول    های مختلف به علت اندام
گیرند به علت ميباشد. به عبارتي گیاهاني که تحت تنش آبي قرار مي

کاهش تورژسانس سالولي و عادم آب کاافي جهات رشاد و تقسایم       
یاباد  ماي های مختلف در آنها کااهش  ها، میزان رشد و نمو اندامسلول

(13.)  

طاول و   در پژوهش حاضر وزن میوه، وزن تر و خشاک گوشات،  
ثیر فواصال  أقطر هسته و نیز عملکرد میوه در درخت و هکتار تحت تا 

های متعدد به اثبات رسید است که کام  آبیاری قرار گرفت. در پژوهش
گاردد.  آبیاری در زیتون معموالً منجر به کاهش اندازه و ابعاد میوه ماي 

( نشان دادند اعمال تنش بین 2004)که راپوپرت و گاستاگلي طوریبه
هار تا نه هفته بعد از مرحله تمام گل در زیتون رقم لچینو منجار باه   چ

فزایش درصاد مااده   کاهش وزن میوه، حجم میوه و تعداد سلول شد. ا
تواند خشک در تیمارهای کم آبیاری در مقایسه با آبیاری کامل نیز مي

(. گیاهاان مختلاف   28ها ارتباط داشته باشد )به محتوای آب در سلول
ی متفاوتي مانند تغییر در محتاوای ترکیباات فیتوشایمیایي    هامکانیزم

 (.4ها را برای ایجاد مقاومت به خشکي دارند )درون سلول
مالچ با ایجاد شرایط مناسب از جمله حف  رطوبت خاك، کااهش  

هاای هارز و گیااه    های هرز و از بین بردن رقابت بین علفرشد علف
ون گردید. حفا  رطوبات   اصلي باعث رشد بیشتر میوه در درختان زیت

هاای  کاه میازان رشاد انادام     شاود ميخاك در اثر کاربرد مالچ باعث 
 مختلف به علت وجود آب کافي در خاك مناسب باشد.
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 د رطوبت ميوه، وزن تر و خشک هستهطول و قطر ميوه، درصبر  فواصل آبياري و مالچاثر متقابل  -8جدول 

Table 8- Interaction effect of days interval and mulch on traits of fruit length and diameter, fruit moisture and pit fresh and 

dry weight of olive cv. Sevillana 

 تيمار
Treatments 

 طول ميوه 
Fruit 

Length 
 (cm) 

 قطر ميوه 
Fruit Diameter  

(cm) 

 رطوبت ميوه 
Fruit Moisture  

(%) 

 وزن تر هسته 
Pit Fresh 

Weight 
 (g) 

 وزن خشک هسته
Pit Dry Weight  

(g) 

 اتیلنسه روزه و مالچ پلي
3 days interval and Polyethylene 

2.45a 1.74a 76.41a 1.03a 0.66a 

 سه روزه و مالچ کاه و کلش
3 days interval and Organic materials 

2.40a 1.73a 76.15a 1.01a 0.64a 

 سه روزه و بدون مالچ
3 days interval and Control 

2.09d 1.40d 65.98d 0.73d 0.46d 

 اتیلنشش روزه و مالچ پلي
6 days interval and Polyethylene 

2.32b 1.60b 74.38b 0.86b 0.54b 

 شش روزه و مالچ کاه و کلش
6 days interval and Organic materials 

2.29bc 1.59b 74.47b 0.84b 0.53b 

 مالچشش روزه و بدون 
6 days interval and Control 

1.73e 1.17e 62.83e 0.67e 0.42e 

 اتیلنده روزه و مالچ پلي
10 days interval and Polyethylene 

2.25bc 1.50c 72.07c 0.77c 0.49c 

 ده روزه و مالچ کاه و کلش
10 days interval and Organic 

materials 

2.23c 1.49c 71.73c 0.76cd 0.48cd 

 ه روزه و بدون مالچد
10 days interval and Control 

1.48f 1.00f 53.73f 0.50f 0.32f 

 داری نیستندآزمون چند دامنه ای دانکن دارای تفاوت معنيدرصد  5در سطح  در هر صفت، های دارای حروف یکسانمیانگین
Means having the same letter in traits are not significantly different by Duncan’s multiple range test at 5% 

 
 ،شلتوك بارنج  ،آلي مانند برگ خشک نیشکر هایاستفاده از مالچ

باه   پانج تواند فاصله آبیااری را از  خاك اره و برگ خشک درختان مي
باعاث تعادیل    هاای آلاي  مالچاستفاده از (. 32) روز افزایش دهد یازده

گردد. استفاده از ماالچ در  ميهای هرز دمای خاك و کاهش رشد علف
هاای هارز، حفا  رطوبات موجاود در      باغات باعث کاهش رشد علف

کااربرد   .(15) شاود ماي خاك، کاهش آبیاری و نیز کاهش تنش آباي  
مالچ باعث افزایش رطوبت خاك و رشد گیاه شده و از تخریاب غشاا    

   (. 2) نمایدسلولي جلوگیری مي
مقدار عملکارد را باه دلیال    استفاده از مالچ چوپ در باغات سیب 

هاای بااالیي خااك، کاه باعاث افازایش       افزایش حجم ریشه در الیه
هایي در گزارش. (19) گردد، افزایش دادکارآیي مصرف آب آبیاری مي

مورد کاربرد مالچ و حف  کارآیي مصارف آب و حفا  رطوبات خااك     
هاای مختلاف   که احتماآل افزایش میازان آب قسامت   (33) وجود دارد
زیتون در اثر کاربرد مالچ توانساته اسات از در افازایش میازان      درخت

 ثر باشد.ؤعملکرد درختان زیتون مورد پژوهش م
 
 

 كلی گيرينتيجه

 اینکاه  باه  توجه این پژوهش و با در آمده بدست نتایج به توجه با

باار   هار  در کمتاری  زمان مدت تحت مالچ شده کاشت درختان زیتون
کاارآیي   از خااکپوش  اساتفاده  کاه  گرفت نتیجه توانمي شدند آبیاری

 ماورد  آبیااری  باار  در هر کمتری آب و برده باال را آبیاری مصرف آب

در  درختان زیتاون  به شده وارد گیرد و از طرفي صدمهمي قرار استفاده
 ماالچ  از کاه  باود  شرایطي که از مالچ استفاده شد کمتار از شارایطي  

هاای کااه و   استفاده از ماالچ  توان باميبر این اساس  .نگردید استفاده
اتیلن دور آبیاری را بادون صادمه باه درختاان زیتاون      کلش و نیز پلي

 جویي کرد.افزایش داد و از این طریق در مصرف آب آبیاری صرفه

 

 سپاسگزاري

-84014شاماره مصاوب  به  این پژوهش در قالب پروژه تحقیقاتي
حقیقااات، بااا اسااتفاده ار اعتبااارات پژوهشااي سااازمان ت 4-12-54-2

آموزش و ترویج کشاورزی انجام شده و نویسندگان بر خاود الزم ماي  
والن مربوط اعالم دارند و نیز از همکاران ئدانند قدرداني خود را از مس
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ایستگاه تحقیقات زیتون داالهو به ویژه آقایان مهندس حاجي امیاری  
و نجفي به خااطر کماک در انجاام ایان پاژوهش تشاکر و قادرداني        

 شود.مي
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Introduction: Olive (Olea europaea L.) is one of the drought tolerant ever green fruit trees. Olive is an 

economically important species of the Mediterranean area, so understanding the mechanisms by which olive 
plants face drought stress under environmental conditions is essential for the improvement of olive yield and oil 
quality. Olive is one of the fruit trees which become important in the Iranian fruit industry at the near future. 
Mulch is an optimizing strategy under which crops are allowed to sustain some degree of water deficit and yield 
reduction. Increasing crop water-use efficiency (WUE) through water conservation in the soil is an important 
component of dry land farming. Mulching is among the water management practices for increasing WUE. Mulch 
is referred to as any material that is spread onto the surface of the soil for protection against solar radiation or 
evaporation. Different materials, such as wheat straw, rice straw, plastic film, grass, wood, and sand, are used as 
mulches.  

Materials and Methods: This experiment was conducted to study the effect of irrigation interval and mulch 
on Pomological characteristics and yield of 11-years old Sevillana olive cultivar. A factorial experiment was 
carried out in Dallaho Olive Research Station at Sarepole located in Kermanshah province. Field experiment 
based on randomized complete block design with three replications and two factors (irrigation interval and 
mulch) were conducted in 2015. Each experiment unit consists of 4 trees and 108 trees were used. Irrigation 
treatments period for experiment were 3, 6 and 10 days interval and mulch treatments for experiment were 
polyethylene, organic materials and non-mulch (control). Geographical characters was longitude of 45˚, 51΄ E 
and latitude of 34˚, 30΄ N and the height of sea level 581m. The measured tree characteristics were: Fruit 
Weight, Pulp Fresh Weight, Pulp Dry Weight, Dry matter, Pulp/Pit ratio, Pit Length, Pit Diameter, Fruit Yield 
(kg/ tree) and Fruit Yield (kg/ hectare). Reproductive traits were determined by the methods of I.O.O.C.(2002). 
Collected data were analyzed using SAS program. 

Results and Discussion: Obtained results showed that mulch and interval irrigation treatments had 
significant differences in Pomological traits so that mulch and 3 days interval irrigation treatments increased fruit 
weight, pulp fresh and dry weight, fruit moisture percent, fruit yield kg/ tree and kg/ hectare but fruit weight, 
pulp fresh and dry weight, fruit moisture percent and Fruit yield kg/ tree and kg/ hectare reduced by drought 
stress. Mulch application increased fruit weight, fruit length and diameter, pulp fresh and dry weight, fruit 
moisture percent and fruit yield. Mulch application improved Pomological characteristics such as fruit weight, 
pulp fresh and dry weight, fruit moisture percent, Fruit yield kg/ tree and kg/ hectare of olive Sevillana cultivar 
under drought stress and helped to save irrigation water in olive orchards. In the arid and semi arid as well as 
sub-tropical regions, water shortage is a normal phenomenon and seriously limits the agricultural potential. 
Therefore, under irrigation or rain-fed conditions, it is important for the available water to be used in the most 
efficient way. The proper irrigation interval can play a major role in increasing the water use efficiency and the 
productivity by applying the required amount of water when it is needed. On the other hand, the poor irrigation 
interval can lead to the development of crop water deficit and result in lower yield due to water and nutrient 
deficiency. Early in the season when plants are small, it is beneficial to encourage the roots to explore as much 
of the soil profile as possible. This maximizes nutrient uptake and stress tolerance later in the season. The effect 
of mulch on yield and its components have been reported in various studies. The effect of mulch on plant yield 
through changes in soil conditions that can change the soil temperature and soil moisture that influence on the 
growth and yield. The effect of mulch can be done through weed control, make favorable conditions of 
temperature and soil moisture, reduce leaching of nutrients and soil fertility, increase the efficiency of water use, 
increase availability of absorption of nutrients, increased root growth and control of diseases and pests. 

Conclusion: According to the results of this research, it can be concluded that mulch and interval irrigation 
had a significant effect on reproductive characteristics. Using mulch improved Pomological characteristics of 
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olive including fruit weight and yield per tree and hactar, fruit length and diameter, pulp fresh and dry weight, 
fruit moisture percent Under drought stress and helped to save irrigation water in olive orchards.   

 
Keywords: Irrigation interval, Olive (Olea europaea L.), Mulch, Pomological characteristics 


